Formularz Zgłoszenia Dziecka
Wydarzenie

Małe Kilometry Aleksandra Ruta
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1247
www.malekilometry.pl
e-mail: klub@malekilometry.pl
tel: 501 521 511 NIP: 953-135-19-32

Wycieczka: Na tropach wiosny
Data

12 maja 2018, sobota, godz. 8.45-17.00

Dane Dziecka
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Dane Opiekuna Dziecka
Imię i nazwisko
Kontakt telefoniczny
Kontakt email
Kto odbierze dziecko

Oświadczenie:
•
•

•
•
•

•
•

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zorganizowanym wydarzeniu przez Małe Kilometry,
oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań lekarskich do udziału w wydarzeniu, jednocześnie informuję, że: dziecko nie choruje/
choruje na przewlekłe choroby (np. choroby nowotworowe, padaczka, mukowiscydoza, cukrzyca, astma, padaczka itp.)
…………………………………. Jest/nie jest uczulone na ………………………………………………………., stale przyjmuje leki tak/nie,
jakie: ……………………………………………… (niepotrzebne skreślić).
zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko
zapoznałem/am się treścią „Regulaminu Uczestnictwa Dzieci w wydarzeniach organizowanych przez Małe Kilometry”, zamieszonego na
stronie: www.malekilometry.pl i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję jego treść
oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Małe Kilometry
Aleksandra Ruta zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz 833, z dnia 29.08.1997. z
późniejszymi zmianami do celów realizacji umowy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych w celu realizacji postanowień umowy ubezpieczenia przez Signal
Iduna Polska T.U. S.A.
Zapoznałem się z OWU NNW Signal Iduna Polska oraz akceptuję OWU w imprezach turystycznych organizowanych przez Małe
Kilometry Aleksandra Ruta, zamieszczone na stronie: www.malekilometry.pl

Zgody – dobrowolne – proszę zaznaczyć „X”
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w Umowie-Zgłoszeniu przez Małe
Kilometry Aleksandra Ruta zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz 833, z dnia
29.08.1997. z późniejszymi zmianami do celów handlowych i marketingowych.
Wyrażam zgodę do zamieszczania przez Organizatora wizerunku uczestnika na nośnikach reklamowych, w szczególności w formie
zdjęć lub filmów na stronie internetowej lub profilu facebook/instagram Organizatora.

Data i podpis Zgłaszającego
Opiekuna Dziecka

WPŁATA: 80 zł, na konto nr: 90 1140 2017 0000 4902 1262 7214, Małe Kilometry Aleksandra Ruta, Odkryta 36A/110, 03-140 Warszawa
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 WYPEŁNIONY FORMULARZ proszę odesłać na adres: klub@malekilometry.pl

